8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

П Р О Т О К О Л
№3
Днес, 09.12.2011 година, от 10:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, с Покана
№ 3/05.12.2011 г., се проведе третото редовно заседание на ОбС „Тунджа” в
заседателната зала на община „Тунджа”. При откриване на заседанието присъстваха всички 21
общински съветници, както и кметът на общината, г-н Георги Георгиев; зам.-кметове Пенчо
Пенев, Станчо Ставрев и инж. Мариета Сивкова; секретарят Андон Кръстев; директори на
дирекции и началник отдели в община „Тунджа”; кметове, кметски наместници гости и
журналисти.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов премина към обсъждане на проекта за
дневен ред, като обяви постъпилото допълнително предложение за включване в дневния ред,
направено от кмета на общината, а именно:
- Кандидатстване на общината с проект по Програма за ТГС България-Турция,
покана за подаване на проектни предложения № BG2007CB161PO008-2011-2: Повишаване
качеството на живот, област на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и
културното наследство.
Посочената точка да влезе в дневния ред под № 19, като досегашните № 19, 20, 21
станат 20, 21, 22, по предложение на Председателя.
Изказвания и предложения направиха:
Иван Йоргов – общински съветник: Предлагам от дневния ред да отпадне т. №7 –
допуснати са много неясноти относно правата и задълженията на членовете на
пенсионерските клубове. Нека да отложим разглеждането на този въпрос за следващото
заседание, като така ще има повече време нещата да се преработят.
Георги Георгиев – кмет на общината: Запознат съм с дискусиите, които са се водили
на заседанията на ПК и считам, че нито едно от направените там предложения не е
съществено. Затова предлагам въпросният правилник да остане в дневния ред.
Други предложения и изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
Допълнителното предложение от кмета на общината да се включи в дневния
ред под № 19, а досегашните т. №№ 19, 20, 21, по предложение на Председателя на ОбС, да
станат 20, 21, 22, бе подложено на гласуване и прието с 21 гласа „За”.
Предложението на общински съветник Иван Йоргов от дневния ред да отпадне
т. №7, бе подложено на гласуване и гласувано, както следва: „За” -7; „Против” – няма;
„Въздържали се” – 13: не се приема.
/Общински съветник Иван Георгиев не присъства в залата./
Целия дневен ред, заедно с направените промени, бе утвърден 13 гласа „За” и 7
гласа „Въздържали се”, прието бе заседанието да продължи по следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Актуализация на бюджета на община „Тунджа” за 2011 г.
2. Издаване на Запис на заповед от община „Тунджа” за авансово плащане по договор
№28/226/00262/28.10.2011 г. на общината и ДФ „Земеделие” РА за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане
на превантивни дейности”.
3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на
общината за реализация на дейностите по схема „Училищен плод”.
4. Изменение на Решение № 768/29.06.2011 г. за поемане на дългосрочен дълг от фонд
„ФЛАГ”за изпълнение на проект BG161PO001/1.1-01/2007/054 „Българското читалище –
минало, настояще и бъдеще”
5. Приемане на Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта на
културата, образованието и спорта през 2012 г.
6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
„Тунджа” за 2012 г.
7. Приемане на Правилник за организацията, финансирането и дейността на
пенсионерските клубове на територията на община „Тунджа”.
8. Допълнение на Решение №824/21.09.2011 г. на ОбС „Тунджа” за отдаване под наем
на имот – частна общ. собственост.
9. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2011 г.
10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
11. Отдаване под наем на язовир – общинска собственост.
12. Предоставяне на възмездно ползване върху пасища и мери – общинска собственост.
13. Даване на съгласие за определяне на площадка.
14. Даване на предварително съгласие за смяната на предназначението на недвижими
имоти – общинска собственост.
15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
16. Учредяване право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост.
17. Изменение на ОУП.
18. Определяне на делегат и зам.-делегати в ОС на РАО „Тракия”.
19. Кандидатстване на общината с проект по Програма за ТГС България-Турция, покана
за подаване на проектни предложения № BG2007CB161PO008-2011-2: Повишаване
качеството на живот, област на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и
културното наследство.
20. Избор на заместник-председатели на ОбС.
21. Приемане на решение за ЕПП.
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Йовчо Митев – общински съветник: процедурно предложение – да се четат само
проектите за решения.
Направеното процедурно предложение бе подложено на гласуване и прието с 21
гласа „За”.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на актуализация на
бюджета на община „Тунджа” за 2011 г., материалът бе докладван от вносителя на
предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и подкрепя проекта за решение.
Изказвания направиха:
Иван Йоргов – общински съветник: На предходния мандат направих предложение да
се увеличи сумата за новите футболни клубове, Функция „Култура и спорт”, с 10 000 лв. Със
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сумата, която бе предварително предвидена в бюджета, според мен - по мои изчисления - се
губи сума от 5 000 лв. Къде са отишли тези средства и дали са похарчени по предназначение?
Ели Василева – Директор на Д. „ФСД”: Това, което предложихте тогава, влезе в
бюджета и беше разпределено – от тези 10 000 лв., с които беше направена актуализацията,
5 000 лв. са дадени на СК в Роза, другите 5 000 лв. са дадени на новите футболни клубове.
Тези 10 000 лв. сега са нови 10 000 – втората част от средства на ФК в Роза, другите 5 000 лв.
са за поддръжката на спортната база в Кабиле.
Иван Йоргов – общински съветник: На актуализацията направих предложение само
за новите клубове да са тези 10 000 лв., не съм упоменавал нито Роза, нито някой друг клуб –
вече съществуващ.
Георги Георгиев – кмет на общината: Г-н Йоргов, можете винаги да си направите
справка в протоколите на ОбС. Аз изпълнявам решенията на ОбС – вижте какво пише там.
Иван Йоргов – общински съветник: Много добре си спомням какво предложение съм
направил и какво сме гласували... Вие тогава точно спорехте какво сте обещали на клуба в
Роза и кога ще им дадете средства, тогава аз ви казах, че не става въпрос за Роза, а за новите
клубове. Държа да се изкара предложението и решението от предния мандат!
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: И протокола, и решението са в
канцеларията на ОбС. Всеки съветник, в определения за това срок, може да се запознае с
текста им и да поиска промяна, ако нещо не е било отразено правилно. Заповядайте там, за да
го видите.
Николинка Пенкова – общински съветник: Относно необходимостта от
дофинансиране на ДСХ – с. Болярско: домът се отоплява на ток, планира ли се някакъв друг
вид отопление за следващата година – по-икономично? Когато спре токът, с какво се
отопляват – има ли резервен генератор?
Георги Георгиев – кмет на общината: Искам да напомня, че освен делегирана от
държавата дейност, там има и общинска, което допълнително натоварва разходите. Както за
всяка друга дейност, така и за тази, ние ежегодно правим анализ, който ще покаже дали е
необходимо да се предприемат действия в тази посока.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 18
от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗДБРБ
за 2011 г., чл. 36, т. 1, т. 2 и т. З, и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на общински дълг,
РЕШИ:
1.Одобрява актуализация по бюджета на общината за 2011г., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1. По приходната част намаление със сумата от /— 249 277/ лв., съгласно
Приложение № 1, както следва:
1.1.1. Увеличава неданъчните приходи за държавни дейности с 7 723 лв.
1.1.2. Намалява неданъчните приходи за местни дейности с / - 257 000 /лв.
1.2. По разходната част намаление със сумата от /- 249 277 /лв., разпределена по
функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно
Приложение №1, както следва:
1.2.1. Увеличава държавните дейности с 7 723 лв.
1.2.2. Намалява местните дейности със /- 301 699/лв.
1.2.3. Увеличава дофинансирането на държавните дейности със 44 699 лв.
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2. Актуализира средствата за капиталови разходи от 1 271 777 лв. на 1 210 406 лв. и поименния
списък, в т.ч. от приходи с общински характер по чл. 14. ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г. - от 667 274
лв. на 500 000 лв. , съгласно Приложение №2 и одобрява разпределението, както следва:
2.1. За основни ремонти - 469 475 лв.
2.2. За придобиване на ДМА - 728 572 лв.
2.3. За придобиване на НДМА - 9 719 лв.
2.4. За придобиване на земя - 2 640 лв.
3. Одобрява актуализация на собствени приходи на училищата в държавните дейности, в
размер общо на 7 723 лв.
4. Одобрява увеличение на бюджета на ФА "Тунджа" с 3 000 лв. по приходната и разходната
част, съгласно разпределението в Приложение №1.
5. Задължава кмета на общината да извърши произтичащите от това корекции по списъка за
капиталовите разходи и бюджета на общината съгласно ЗДБРБ за 2011 г.
6. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за съгласуване с
Министерство на финансите за промените по т.2 от настоящото решение.
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържал се” – 7.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно издаване на Запис на заповед
от община „Тунджа” за авансово плащане по договор №28/226/00262/28.10.2011 г. на
общината и ДФ „Земеделие” РА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Упълномощава кмета на Община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на представяне в полза на Държавен
фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 38 658,40 лв. /тридесет и осем хиляди
шестстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ за обезпечаване на авансово
плащане по Договор № 28/226/00262/28.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности" , ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони, сключен между
община „Тунджа” и Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция.
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне на финансови
средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината за реализация на
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дейностите по схема „Училищен плод”, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1,
т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 53 от Наредбата за условията, реда за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет и поемане на общински дълг,
РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства общо в размер до 20 000 лв.
/двадесет хиляди лева/ от бюджетната сметка по извънбюджетната сметка на общината под
формата на вътрешен безлихвен заем за финансиране на разходите за периода на реализация
на дейностите по проект - схема „Училищен плод”.
2. Средствата да се предоставят на база на действително извършени ежемесечни
разходи за периода на реализация на дейностите по схемата.
3. Задължава кмета на общината да отрази предоставения безлихвен заем по
приходната и разходната част на извънбюджетната сметка, съобразно единната бюджетна
класификация.
4. Средствата за извършените разходи по т. 1 да бъдат възстановени от получените
средства за финансиране на извършените дейности по проект по схема „Училищен плод” по
бюджетната сметка на общината.
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно изменение на Решение
№ 768/29.06.2011 г. за поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ” за изпълнение на
проект BG161PO001/1.1-01/2007/054 „Българското читалище – минало, настояще и
бъдеще”, материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н
Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Георги Петров Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Комисията
разгледа материала и подкрепя проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21,
ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.13, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг и чл. 46, ал.
1 от Наредбата за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
и поемане на общински дълг,
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РЕШИ:
Изменя Решение № 768 от Протокол № 52/29.06.2011 г. за изменение на Решение
№385 от Протокол № 28/27.10.2009 г. за поемане на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ” за
изпълнение на проект ВG161РО001/1.1-01/2007/054 „Българското читалище - минало,
настояще и бъдеще”, както следва:
§ 1. В т. 1 се правят следните изменения:
Думите „Срок на погасяване - до 22 месеца” се заменят с думите „Срок на погасяване до 28 месеца”.
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на Единен календар
на община „Тунджа” за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2012
г., материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът на
общината, г-н Ставрев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията разгледа материала и
приема проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
РЕШИ:
Приема Единен календар на община „Тунджа”
за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2012 година.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” за 2012 г., материалът бе
докладван от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът на общината, г-н
Ставрев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията разгледа материала и
приема проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 26 а, ал.
2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
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РЕШИ:
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в община „Тунджа” за 2012 година.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветник Николинка Пенкова не присъства в залата./
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на Правилник за
организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на
община „Тунджа”, материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението
– зам.-кметът на общината, г-н Ставрев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗКСМДВ”: Комисията разгледа материала и
приема проекта за решение.
Изказвания направиха:
Георги Петров Георгиев – общински съветник: Предлагам следното допълнение в
проекта за Правилник: в чл. 26 след текста „Забранява се извършване на” да се допълни
думата „политическа” и знак запетая.
Иван Георгиев – общински съветник: Тези пенсионерски клубове и в момента
съществуват, затова ще гласувам „За” правилника. Но искам в предстоящите сесии да обсъдим
някои неща с управляващите и да внесем известни корекции в Правилника.
Жеко Колев – общински съветник: Искам да се опитаме да вмъкнем едно мое
предложение в правилника, което да касае отдаване на части под наем на други организации
или каквито и да е било форми, за ползване на провеждане на мероприятия. Не измислям аз
топлата вода – в правилниците на община Ямбол това е залегнало, ползвал съм пенсионерски
клубове, за което съм заплащал и не е имало проблем.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Какво е конкретното Ви предложение –
къде, с какъв текст?
Жеко Колев – общински съветник: Надявам се г-н Ставрев да се намеси и да вмъкне
подходящ текст на подходящото място.
Станчо Ставрев – зам.-кмет на общината: Трябва да обърнем внимание, че ние
предоставяме за ползване тези клубове и те нямат възможност да извършват стопанска
дейност, а отдаването под наем по същество е такава. Такова нещо може да се случи чрез
общината, тъй като ние сме собственици на имотите и бихме могли да отдадем съответното
помещение под наем, разбира се, съгласувано със съответния пенсионерски клуб. Предлагам
да го обмислим заедно с вас и на следващата сесия да влезе като допълнение към правилника.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
Предложението от общински съветник Георги П. Георгиев за допълнение на
чл. 26 от проекта за правилник, бе подложено на гласуване и прието с 13 гласа „За”; 1 глас
„Против” и 7 гласа „Въздържали се”.
Жеко Колев - общински съветник: обяснение на отрицателен вот: с този акт
правим дискриминация – нима искате да кажете, че днешните политици сме ние... В утрешния
ден няма да има подобни помещения по селата, където да се съберат и да се сформират такива
подобни образувания и ние решаваме сега, че това, което е сега като политика, такова ще е и в
бъдеще... Нима не се надявате на по-свежи идеи, на по-добро развитие в общината?!? За мен
това е чиста дискриминация!
-7-

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Приема Правилник за организацията, финансирането и дейността
на пенсионерските клубове на територията на община „Тунджа”.
Гласували: „За” – 13; „Против” – 5; „Въздържал се” – 3.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно допълнение на Решение
№824/21.09.2011 г. на ОбС „Тунджа” за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината,
г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „Общинска собственост”: Комисията разгледа и
подкрепя предложения проект за решение.
Изказвания направиха:
Иван Божилов – общински съветник: Тъй като това решение е прието на предния
общински съвет и разбрахме, че наема е 1 000 лв., аз имам конкретното предложение да
вдигнем наема на 1 500 лв., понеже ще разполагат още една инсталация и ще станат две.
Пенчо Пенев – зам.-кмет на общината: В това предложение не става дума за наемни
отношения – става дума за допълване на едно решение, с което са определени вече наемните
отношения, определен е размера на наема, с който е предоставено... Това решение е
необходимо на Техническите служби, за да могат да нанесат на ПУП –а тази дейност и да
нямат хората, които правят тази инсталация, проблеми с контролните органи. Смятам, че не е
редно на този етап да определяме нов наем – настоящият и без това е достатъчно висок.
Иван Георгиев – общински съветник: Имам въпрос към г-н Пенев: в проекторешението пише инсталация „Либхер” – ако сложат друга инсталация, ще важи ли
решението?
Пенчо Пенев – зам.-кмет на общината: Ясно е, че не може друга инсталация да бъде и
трябва да е ясно, че искането е направено за инсталиране на точно такава инсталация.
Николинка Пенкова - общински съветник: За да не се налага на всяка сесия да
изразяваме своето становище по тези въпроси, касаещи разпореждане с общинско имущество,
ще си позволя да прочета Декларация от членовете на Група общински съветници „ГЕРБ” в
ОбС „Тунджа”, която изразява нашето постоянно становище. /Чете Декларация с вх. №
139/09.12.2011 г. на ОбС „Тунджа”/
Стоянка Белчева-Георгиева – общински съветник: Смятам, че прочита на
декларацията първо трябваше да стане в последната точка от дневния ред.
Не съм съгласна, категорично и от името на група „БСП”, изразявам несъгласието си
с твърдението, че не се предоставят 30% от средствата от продажби по населени места –
винаги се е искало съгласието на кметовете и провеждане на Общи събрания. Безпардонно е
да се говори, че тези пари „се дават на партиен принцип” – ако беше така, през 2009 и 2010 г.
колко пари влязоха в с. Кабиле и колко в с. Веселиново; колко в с. Кукорево и с. Роза и т.н.?!?
Пенчо Пенев – зам.-кмет на общината: Тази декларация, колкото и да има
политически момент, тя просто злепоставя вносителите, защото нищо от това, което се
говори в нея не е вярно! Искам да кажа и това, че през м. ноември кметът разписа писма до
кметовете на всички населени места, в които ги информира, че трябва да си предоставят
предложенията, както всяка година се случва, за обекти, които те предлагат за разпореждане...
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Когато се говорят тук на място тези неща, по-добре да оставим на страна политиката
и да работим за това, за което сме се събрали – да развиваме нашите села и да използваме найдобре и ефективно средствата, които могат да се извлекат от общинската собственост!
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Искам да попитам г-н Божилов – тъй като
Вашето предложение не касае настоящия проект за решение, под каква форма бихте го
формулирали
и къде ще бъде предложението Ви включено? Ако имате отделно
предложение, Вие можете на следващото заседание да го предложите като отделна точка в
дневния ред за промяна на съответното наше решение.
Иван Божилов – общински съветник: оттеглям предложението си.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
РЕШИ:
Предоставеното ползване под наем за срок от 3 /три/ години на Сдружение
"ТРАКИЯ IV", гр. София, Булстат-175889852, да включва и правото за временно разполагане
на мобилна Бетоносмесителна Инсталация LIBHERR Betomix 2R, при изграждане на
Лот IV на автомагистрала Тракия в недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ: ПИ № 000218 в м. "Гол баир" по КВС на землището на с.
ХАДЖИДИМИТРОВО с площ от 30,00 дка при граници на имота: ПИ № 000219; 000131;
000137 и 000105.
Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „Въздържал се” – няма.
/Общински съветници Георги Ив. Георгиев и Иван Георгиев не присъстват в залата./
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно допълнение на Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.,
материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „Общинска собственост”: Комисията разгледа и
подкрепя предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
РЕШИ:
Изменя и допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2011 год., както следва:
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В РАЗДЕЛ III. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ
НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
В „т.1" Имоти за отдаване под наем::
„а" - помещения - се добавя:
№ по
ред

Населено място

32.

Каравелово

Вид на
имота
Помещение
от втори етаж
от 2МС
СЗС

Кв.

УПИ

Площ кв.м.
или дка

39

І277

20,00

Гласували: „За” – 12; „Против” – 7; „Въздържал се” – 1.
/Общински съветник Георги Ив. Георгиев не присъства в залата./
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под наем на част
от имот – публична общинска собственост, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „Общинска собственост”: Комисията разгледа и
подкрепя предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 47, чл. 60, т. 1 и чл. 61, ал. 1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
РЕШИ:
Да се проведе публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за предоставяне под наем
на част от имот -публична общинска собственост на територията на Община "Тунджа", за
срок от 10/десет/ години, както следва:
НТЦ
Описание
ДепоНаселено
Площ
Вид
лв./мес
№
на имота по Местонахождение
зит
място
/кв.м/ дейност
без
АОС
/лв./
ДДС
Помещение
Ветеринана втори
1. Каравелово
Кв. 39 УПИ І 277
20
рен
20,00
40,00
етаж от
кабинет
2МС-СЗС
Гласували: „За” – 13; „Против” – 7; „Въздържал се” – 1.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно отдаване под наем
на язовир – общинска собственост, материалът бе докладван от представител на вносителя на
предложението – зам.-кметът на общината, г-н Пенев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „Общинска собственост”: Комисията разгледа и
подкрепя предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и §4 от Закона за сдруженията за напояване,
РЕШИ:
Да се проведе публичен търг по реда на НРПУРИВОС, за предоставяне под наем на
имоти - язовири общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:

№
1.

Землище

Местност

ПИ №

Площ
/дка/

Симеоново

Баяма

000050

58,9

Категория

НТЦ
лв./год.,
без ДДС

Депозит
/лв/

I

1500,00

150,00

Със спечелилите търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната
наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01. на съответната
година.
Гласували: „За” – 13; „Против” – 8; „Въздържал се” – няма.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно предоставяне на
възмездно ползване върху пасища и мери – общинска собственост, материалът бе докладван
от представител на вносителя на предложението – зам.-кметът на общината, г-н Пенев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „Общинска собственост”: Комисията разгледа и
подкрепя предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ,
РЕШИ:
Предоставя за възмездно ползване на :
Надежда Светославова Димитрова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски
22-В-7, за срок от три стопански години - имот №16005 с площ 3.739 дка с НТП-пасище,
мера, находящ се в землището на с. Могила, за сумата от 7.48 лв. - заплащане на такса по
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Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги на територията на община „Тунджа".
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на съгласие
за определяне на площадка, материалът бе докладван от представител на вносителя на
предложението – зам.-кметът на общината, г-н Пенев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Иван Божилов – председател на ПК „Устройство на територията”: На свое редовно
заседание разгледахме и приехме проекта за решение.
Изказвания направиха:
Добри Иванов – общински съветник: Искам да попитам за Кукорево кога ще се внесе
такъв материал, тъй като и там ситуацията е същата?
Инж. Мариета Сивкова – зам.-кмет на общината: В Кукорево сме в процедура в
момента по вземане на съгласие на частни лица и предполагам, че през първите месеци на
следващата година ще предложим и на ОбС.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи,
РЕШИ:
Дава съгласие на Община „Тунджа"-Ямбол, за определяне на площадка във връзка
със смяна на предназначението на терена, съгласно ПУП-ПРЗ за включване в регулация на
поземлен имот, представляващ нива в м. "Бресте", с площ от 10,750 дка, IV /четвърта/
категория, с идентификатор 30096.500.1 /ПИ № 031058 по КВС/ в землището на с. Завой,
Община „Тунджа", при граници на имота: ПИ № 031057; 000011 и 000037.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – 1.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно даване на
предварително съгласие за смяната на предназначението на недвижими имоти – общинска
собственост, материалът бе докладван от представител на вносителя на предложението – зам.кметът на общината, г-н Пенев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Иван Божилов – председател на ПК „Устройство на територията”: На свое редовно
заседание разгледахме и приехме проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ,
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РЕШИ:
Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на части от
недвижими имоти - общинска собственост, участващи в ПУП -Парцеларен план на АМ
"Тракия" ОРИЗОВО-БУРГАС, ЛОТ № 4, участък Ямбол-Карнобат от км. 276+200 до
км.325+280, ПАРКИНГ при км 282+000, землище с.КАБИЛЕ, Община „Тунджа", както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПИ№
000113
000125
000154
000160
000427
011041
012043
012044
000070

НТП
Полски път
Пасище, мера
Полски път
Пустееща, необработваема
Полски път
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Път ІV клас

Обща
площ на
имота
/дка/

Засегната
от ПУП
площ
/дка/

Остатъчна
площ
/дка/

8,356
1,377
3,683
1,844
4,840
7,522
17,688
19,765
47,076
112,151

0,264
0,564
0,723
0,315
0,295
0,039
0,412
8,521
1,997
13,130

8,092
0,813
2,960
1,529
4,545
7,483
17,276
11,244
45,079
99,012

Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно прекратяване на
съсобственост чрез делба, материалът бе докладван от вносителя на предложението – кметът
на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „Общинска собственост”: Комисията подкрепя
проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
РЕШИ:
Да се извърши делба между Община "Тунджа", гр. Ямбол и Манчо Георгиев Манчев
от гр. Сливен, на съсобствения недвижим имот, представляващ УПИ IV 34 и УПИ V 34, в кв. 6
по плана на с. КАРАВЕЛОВО, целия с обща площ от 3 710 кв.м., при граници на имотите:
север-улица; изток - УПИ VI 29 и УПИ VI 29; юг-УПИ VIII 30, УПИ XII 33 и УПИ XIII 34 и
запад-УПИ IIІ 38, при която Манчо Георгиев Манчев получава в дял описания имот, като
заплати на общината общинската част, съставляваща 380/3710 ид.част от описания имот,
сумата от 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ лева, без ДДС.
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Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно учредяване
право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, материалът бе
докладван от вносителя на предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Йовчо Митев – председател на ПК „Общинска собственост”: Комисията подкрепя
проекта за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал.1 от ЗОС и чл.24, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
РЕШИ:
Да се проведе публичен търг за учредяване право на ползване за срок от 10 /десет/
години върху имот - частна общинска собственост , представляващ:
част в размер на 2,000 дка от ПИ № 000161, целия с площ от 39,767 дка - ливада, IV
категория, в землището на с. Меден кладенец, Община „Тунджа", при заплащане на годишно
обезщетение за учреденото право на ползване в размер на 100,00 лева.
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно допускане на
изменение на Общия устройствен план, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов даде думата на водещата комисия по
точката за становище.
Иван Божилов – председател на ПК „Устройство на територията”: Комисията
разгледа и прие предложения проект за решение.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на
територията,
РЕШИ:
Допуска да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план в следния
обхват:
-поземлен имот № 019032 по КВС на землище с. Кабиле в местността "Кос тепе" с площ
6.833 дка.
- поземлен имот № 019033 по КВС на землище с. Кабиле в местността "Кос тепе" с площ
4.133 дка.
Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
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/Общински съветник Георги Чалъков не присъства в залата./
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно определяне на
делегат и заместник-делегати в ОС на РАО „Тракия”, председателят на ОбС, г-н Карагьозов,
даде думата за предложения.
Изказвания и предложения направиха:
Мариана Обретенова – общински съветник: Какъв е размера на членския внос, който
общината плаща и какво получаваме в замяна на членството си в РАО „Тракия” – поканени
инвеститори, спечелени проекти?
Георги П. Георгиев – общински съветник: предлагам за заместник-делегат да
изберем общински съветник Георги Иванов Георгиев.
Георги Георгиев – кмет на общината: на въпроса на г-жа Обретенова ще отговорим
по-обстойно на следващото заседание.
Нели Славова – общински съветник: предлагам за делегат в ОС на РАО „Тракия” да
изберем общински съветник Кирчо Карагьозов, а за заместник-делегат предлагам общински
съветник Стоянка Белчева-Георгиева.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Всички постъпили предложения бяха подложени на гласуване ведно
с проекта за решение, като с тях бе попълнен същият. Гласуването бе поименно, със списък за
поименно гласуване, приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание
чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и ал. 4 от Устава на РАО „Тракия",
РЕШИ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на РАО „Тракия" общински съветник
Кирчо Георгиев Карагьозов.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от общински съветници Георги Иванов Георгиев,
или Стоянка Иванова Белчева-Георгиева.
Гласували: „За” – 14; „Против” – няма; „Въздържал се” – 7.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно кандидатстване на
Община „Тунджа” с проект по Програма за трансгранично сътрудничество България Турция, покана за подаване на проектни предложения № ВG2007СВ161РО008-2011-2,
приоритетна ос 2: Повишаване качеството на живот, област на интервенция 2.1: Опазване на
околната среда, природата и културното наследство, материалът бе докладван от вносителя на
предложението – кметът на общината, г-н Георгиев.
Изказвания направиха:
Георги П. Георгиев – председател на ПК „Бюджет и финанси”: Постоянната комисия
разгледа материала и дава своето положително становище.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
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РЕШИ:
1. Дава съгласие Община „Тунджа” да кандидатства и изпълни проектно предложение
като водещ партньор в партньорство с Асоциацията на турските общини ТРАКАБ и Съюз на
провинция Сюлоглу за осигуряване на услуги на селата по Програма за трансгранично
сътрудничество България — Турция, покана за подаване на проектни предложения №
ВG2007СВ161РО0О8-2О11-2, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на живот, област на
интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природата и културното наследство.
2. Община „Тунджа” се ангажира с осигуряване на оборотни средства за
изпълнението на проекта.
Гласували: „За” – 21; „Против” – няма; „Въздържал се” – няма.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно избор на заместникпредседатели на ОбС, председателят на ОбС, г-н Карагьозов, даде думата за предложения.
Изказвания и предложения направиха:
Георги Ив. Георгиев – общински съветник: Предлагам за зам.-председател на ОбС гн Иван Георгиев, от името на Група общински съветници „Център” – внесли сме в
канцеларията на ОбС уведомление за образуването на същата и решение за избирането ми за
председател на Групата.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Аз се извинявам, че пропуснах в началото
на заседанието да обявя за полученото уведомление за образуване на Група общински
съветници с наименование „Център” и състав Георги Иванов Георгиев, Георги Петров
Георгиев и Иван Димитров Георгиев.
Николинка Пенкова – общински съветник: Група ГЕРБ няма да се възползва от
правото си да излъчи зам.-председател – ясно е кое е сформираното мнозинство и как се
взимат решенията и ние не желаем да имаме представител в ръководството на ОбС.
Нели Славова – общински съветник: Група БСП също няма да се възползва от
правото си – за нас е достатъчно, че Председателя на ОбС е от състава на групата.
Други предложения не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на основание чл. 24,
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника на ОбС,
РЕШИ:
Избира общински съветник Иван Димитров Георгиев
за заместник-председател на Общински съвет „Тунджа”.
Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържал се” – 7.
Иван Георгиев – зам.-председател на ОбС: Благодаря на всички колеги – на тези,
които гласуваха и на тези, които не гласуваха за мен. Обещавам, че към всички ще бъда
отворен за дискусии и ползотворна работа.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, относно приемане на
решение за еднократно парично подпомагане, становището на ПК „Социална политика,
образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”
докладва председателят на комисията, общински съветник Нели Славова.
Нели Славова – председател на ПК „СПОЗЗКСМДВ”:
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1.
2.
3.
4.
5.

Комисията разгледа постъпилите през м. Ноември заявления и взе следното решение:
Георги Мартинов Иванов, с. Завой – за погребение на съпруга – 100 лв.
Иван Върбанов Станчев, с. Завой – осн. жизнени потребности – комисия отказва
подпомагане - заявителят е в добро здравословно състояние; няма приложени
допълнителни документи;
Мария Георгиева Атанасова, с. Завой – за лечение и медикаменти – 50 лв.
Иван Янков Кошничаров, с. Кукорево – осн. жизнени потребности – комисия отказва
подпомагане - заявителят е в добро здравословно състояние; няма приложени
допълнителни документи;
Иванка Петрова Яръмова, с. Тенево - за лечение и медикаменти – комисия отказва

подпомагане – висок доход на семейство /302лв/; няма приложени медицински
документи;
6. Калинка Андонова Атанасова, с. Дражево - за лечение и медикаменти – комисия
отказва подпомагане – няма приложена епикриза, само амбулаторен лист
/издържа правнуче/
7. Тодор Янков Йорданов, с. Дражево - за лечение и медикаменти – получил ЕПП през м. март
2011 г.;
8. София Фердинандова Бонева, с. Голям манастир - за лечение и медикаменти – 100 лв.
9. Веса Колева Николова, с. Хаджидимитрово - за лечение и медикаменти – комисията
отказва подпомагане – няма приложени медицински документи;
10. Георги Стоянов Георгиев, с. Хаджидимитрово - за лечение и медикаменти – 150 лв.
11. Илия Василев Илиев, с. Хаджидимитрово - за лечение и медикаменти – комисията
отказва подпомагане – неизяснено семейно положение, некоректно попълнени
документи;
12. Стоянка Георгиева Георгиева, с. Хаджидимитрово - за лечение и медикаменти на деца
– комисията отказва подпомагане – некоректно попълнени данни /1 дете без ЕГН,
същевременно се искат средства за „медикаменти и лечение на болните деца”
13. Султанка Томаева Стайкова, с. Дражево - за лечение и медикаменти – получила ЕПП през

м. март 2011 г.;

14. Денка Тодорова Георгиева, с. Бояджик - за лечение – 80 лв. /100% инвалид с чужда
помощ -пожизнено/болести на очната ябълка/
15. Румяна Василева Минчева, с. Бояджик – осн. жизнени потребности – комисия отказва
подпомагане - заявителят е в добро здравословно състояние; няма приложени
допълнителни документи;
16. Стефан Недялков Илиев, с. Бояджик – за явяване на ТЕЛК – с 48% инвалидизация
ХОББ - комисия отказва подпомагане
17. Стефан Иванов Димитров, с. Миладиновци – здравни проблеми – 80 лв. /за
оперативно лечение, има 4 деца/
18. Минка Василева Тодорова, с. Миладиновци – здравни проблеми – 50 лв. /оперативно
лечение – перитонит/
19. Цветка Христва Дудева, с. Тенево – осн. жизнени потребности и лечение –

некоректно попълнени документи – декларирани са само детските надбавки;
20. Златка Младенова Атанасова, с. Хаджидимитрово- за лечение и медикаменти – получила
ЕПП през м. април 2011 г.
21. Божидар Костов Маринов, с. Завой - за лечение и медикаменти – некоректно
попълнени документи – няма приложени мед. документи;
22. Владимир Илиев Симеонов, с. Завой - за лекарства след операция -некоректно
попълнени документи /соц. помощи?/
23. Янка Асенова Георгиева, с. Завой – за лекарства на дете – 50 лв.;
24. Гина Стоилова Панова, с. Гълъбинци – осн. жизнени потребности и лечение – получила ЕПП

през м. февруари 2011 г.
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25. Мария Илиева Атанасова, с. Бояджик – многодетна майка, за осн жизнени потребности

– висок доход /790 лв./

26. Василка Атанасова Георгиева, с. Козарево – за закупуване на лекарства – 50 лв.
27. Стоянка Начева Динева, с. Козарево – осн. жизнени потребности – некоректно
попълнени документи /пенсия в размер 177 лв., не са посочени „неотложно
възникналите нужди” от какъв х-р са/;
28. Минчо Иванов Георгиев, с. Козарево - осн. жизнени потребности – комисията
отказва подпомагане – не са посочени „неотложно възникналите нужди” от какъв х-р
са;
29. Дияна Илиева Илиева, с. Дражево – за лечение на дете – 80 лв.;
30. Радка Русева Димитрова, с. Дражево – за лечение - получила ЕПП през м. март 2011 г.
31. Мария Добрева Димитрова, с. Дражево – за лечение на деца – 50 лв.;
32. Иван Вълчев Иванов, с. Дражево – за лечение – комисията отказва подпомагане –
заявителят е в добро здравословно състояние /млад човек/;
33. Ивелина Атанасова Емилова, с. Чарган – за лечение и осн. жизнени потребности – 30
лв. /оперативна интервенция/;
34. Донка Петкова Минчева, с. Кукорево – комисията отказва подпомагане – няма
приложени мед. документи, не стават ясни мотивите за искане на помощ;
35. Джана Иванова Георгиева, с. Козарево – осн. жизнени потребности – комисията
отказва подпомагане – липсват мед. документи, доказващи заболяване – приложено е
само копие на рецептурна книжка; пенсия в размер на 158 лв. – помощта се иска за
отопление;
36. Петка Петкова Илиева, с. Козарево – осн. жизнени потребности и лечение –
комисията отказва подпомагане – липсват мед. документи, доказващи заболяване–
приложено е само копие на рецептурна книжка; пенсия в размер на 170 лв. – помощта
се иска за отопление;
37. Стоян Димитров Стоянов, с. Скалица – за лечение, продължителна безработица – 100
лв.
Искам да обърна внимание на кметовете – доста от хората, подали заявления, вече са
получили през текущата година еднократно подпомагане. Моля, водете си списък или под
друга форма си отбелязвайте – да не си подават втори и следващ път заявленията и да таят
надежда такива хора, които по Правилник нямат право на подпомагане.
Изказвания по точката от дневния ред не се направиха.
Председателят на ОбС, г-н Карагьозов, прекрати разискванията и премина към
процедура на гласуване. Гласуването бе поименно, със списък за поименно гласуване,
приложен към протокола.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ на

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 3 от Правилника за еднократно
парично подпомагане, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Одобрява отпускане на еднократно парично подпомагане на следните лица в размер на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Георги Мартинов Иванов, с. Завой – 100 лв.
Мария Георгиева Атанасова, с. Завой – 50 лв.
София Фердинандова Бонева, с. Голям манастир – 100 лв.
Георги Стоянов Георгиев, с. Хаджидимитрово – 150 лв.
Денка Тодорова Георгиева, с. Бояджик – 80 лв.
Стефан Иванов Димитров, с. Миладиновци - 80 лв.
Минка Василева Тодорова, с. Миладиновци – 50 лв.
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8. Янка Асенова Георгиева, с. Завой – 50 лв.
9. Василка Атанасова Георгиева, с. Козарево – 50 лв.
10. Дияна Илиева Илиева, с. Дражево – 80 лв.
11. Мария Добрева Димитрова, с. Дражево – 50 лв.
12. Ивелина Атанасова Емилова, с. Чарган – 30 лв.
13. Стоян Димитров Стоянов, с. Скалица – 100 лв.
Гласували: „За” – 16; „Против” – няма; „Въздържали се” – 1.
(Общински съветници Атанас Христов, Георги Ив. Георгиев, Иван Йоргов и Иван Димитров не
присъстват в залата.)

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТРОРА относно „Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани”, изказвания направиха:
Жеко Колев – общински съветник: В продължение на години следя една
криминогенна обстановка в общината – безразборно ограбване на магазините на
територията на общината. Обект на кражбите са все едни и същи неща – цигари,
оборотни средства, ваучери за храна... Кметът на общината знае ли за
безпрепятственото влизане на крадците и какви мерки е предприел?
Георги Георгиев – кмет на общината: Охраната на обществения ред, в т.ч.
живота, имуществото и собствеността на гражданите, в огромна степен е ангажимент на
органите на Министерството на вътрешните работи. Разбира се имаме информация за
т. н. „криминогенна” обстановка в общината, многократно сме организирали срещи с
ръководството на РУП „Тунджа”, с настояване съответните органи да си вършат по
най-добрия начин работата – както по разкриване на престъпления, така и по
предприемане на превантивни дейности. Нещо повече – в началото на всяка година
Районното полицейско управление публично отчита своята работа тук – в тази зала –
своята работа. На този отчет се прави анализ на престъпността във всичките и форми –
всички, които желаят могат да присъстват...Ако Ви интересуват повече подробности,
можем да се обърнем към Полицейското управление.
Немалко ангажименти в това отношение имат и общините, в лицето на своите
представителите на място – кметове, специалисти. Ние се стараем да има пълно
взаимодействие между общината и полицейското управление, защото всички сме
заинтересовани от по-добрия обществен ред и сигурността на гражданите. Но това е
един процес, за който е нужно време. Нужно е още и обществена нетърпимост към
тези неща, която се формира от цялото общество.
Тачева – кмет с. Козарево: Имам една молба към г-жа Славова: преди да вземете
решение за тези еднократни помощи, заповядайте в с. Козарево, заедно ще отидем да
се запознаете с хората и да видите в каква крайна бедност живеят те. За да се стигне
дотам те да се унижават пред вас и да ви молят за помощ, разберете, наистина имат
нужда от такава.
Нели Славова – общински съветник: Първо искам да кажа, че аз сама не
определям, а се определят сумите от комисия в състав. Това най-вероятно е първо
заседание на ОбС, на което присъствате, но сама разбирате, че имаме 2 000 лв. до края
на годината, с които трябва да помогнем на толкова много хора. Това изисква от
комисията да разгледа много обстойно заявленията и всички приложени документи и
да прецизира голяма част от тях. Ние не можем да задоволим потребностите на всички
хора, кандидатствали за помощ, затова сме помогнали на тези, които имат сериозен
здравословен проблем или искат средства за лечение на деца.
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Второ, смятам, че в никакъв случай не е унижение подаването на декларация –
напротив, всеки, който смята, че има нужда от помощ, има право, по Правилник, да
подаде своето заявление.
Кирчо Карагьозов – Председател на ОбС: Препоръчвам на новоизбраните
кметове да се запознаят с приетия от ОбС Правилник за ЕПП и когато постъпят такива
заявления при тях, те да обясняват на гражданите какви са възможностите за отпускане
на помощ.
Георги Георгиев – кмет на общината: Темата за помощите по решение на ОбС
не е нова като дискусия. Искам само да напомня, че социалното подпомагане, като
функция, е държавна дейност и държавата е разработила механизмите и предоставя
възможностите за социалното подпомагане. Не можем и няма как общината да се
превърне в институция, която да решава нерешените от държавата проблеми.
Други изказвания не се направиха.
Председателят на ОбС Кирчо Карагьозов закри третото редовно заседание на
ОбС „Тунджа” – Ямбол, поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС „ТУНДЖА”:
/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/

Протоколист:
/Недялка Енева/
09.12.2011 г.,
гр. Ямбол
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